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P.nr.48/19 

 

NË EMËR TË POPULLIT 
 

Gjykata Themelore Prizren - dega në Suharekë,Gjyqtari Robert Tunaj, me sek. Juridike   

F. Kabashi, në lëndën penale kundër të akuzuarit V. M. S. nga Suhareka Rr.”S.”, për shkak të 

veprës  penale sulm nga neni 187 par. 3 lidhur  me par. 1 të KP, duke vendosur sipas aktakuzës 

të PTH në Prizren  PP.II. 30-1/19 të dt. 05.02.2019, në seancën gjyqësore të mbajtur me dt. 

30.12.2019, në prezencē të PSH Sahide  Sefa, të akuzuarit dhe të dëmtuarit, muarrë dhe 

publikisht shpalli , ndërsa me daten 08.01.2020 përpiloi ketë: 

A K T G J Y K I M 
 

 I akuzuari V. S., nga i ati M., e ëma Q., e lindur Sh., i lindur  me dt. 23.08.1997, jeton 

në Suharekë, student, i pa martuar, i gjendjes së mesme ekonomike, Shqiptar shtetas i Republikës 

së Kosovēs. 

 

Konform nenit  364 paragrafi 1, pika 1.3 të KPP. 

LIROHET  NGA AKUZA 
 

    Me datë 01.01.2019 rreth orës 19.40 në Suharekë saksisht në shtëpinë e tyre familjare me 

dashje përdor forcën ndaj përsonit tjeter, pa pëlqimin e atij personi, konkretisht ndaj të dëmtuarit 

gjyshit të tij S. S., në atë mënyrë që deri sa i demtuari S. S. ishte duke kërkuar në orman disa 

qarqafa pasi që reja e tij nuk ia kishte dhënë, ai pastaj i kishte  hekur të gjitha rrobat nga ormani 

dhe aty djali i tij M. u ngrit në këmbë duke i thënë se qka po i rrëzon të gjitha rrobat dhe 

menjëherë aty u acarua situata ku ndërhyri nipi i tij – i pandehuri  V. S. duke e ofenduar me fjalët 

“ka me të ba llom nuk ta qet me mu” dhe deri sa M. ishte në mes i pandehuri V. S. e sulmon 

fizikisht të dëmtuarin gjyshin e tij- S. S. duke kapur për fyti me dy duart, duke e shtërnguar dhe 

grithur si dhe duke e shtyrë për toke ku në atë moment i dëmtuari S. S. është rrezuar për toke, 

me të cilat veprime të dëmtuarit  nuk i shkakton lëndime të dukshme trupore. 

 

Këso dore do të kishte kryer veprën penale sulmi nga neni 187 par. 3 lidhur  me par. 1 të 

KP. 

 

Shpenzimet e procedurës  penale bijnë në barrë të mjeteve bugjetore të kësaj gjykate. 
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A r s y e t i m 
 

PTH në Prizren me  aktakuzën  PP.II.nr.30-1/19 të dt. 05.02.2019, ka akuzuar V. M. S. 

nga Suhareka Rr.”S.”, për shkak të veprës  penale sulm nga neni 187 par. 3 lidhur  me par. 1 të 

KP, të cilën aktakuzë edhe  gjatë seancës  gjyqësore e ka  përfaqësuar  PSH Sahide  Sefa, e cila 

në tërësi ngel pranë aktakuzës, me pretendimin që i akuzuari të shpallet  fajtor  dhe të  dënohet  

sipas  ligjit. 

I akuzuari nuk e ka pranuar fajsinë gjykata administroi provat dhe ate ka dëgjuar të 

dëmtuarin – deshmitarin S.  S. dëshmitarin M. S., ka bere shiqimin ne  raportin e oficerit  2019-

GB-... të dt. 01.01.2019, dhe shkresat tjera që i janë bashkangjitur  lëndës. 

 

Dëshmitari  - i dëmtuari S. S. në seancë ka deklaruar se nuk është V. ai qe  me ka kapur 

per fyti dhe me ka sulmuar diten kritike,  por ka qenë djali im M.  ai  qe  me ka shty, me  çrast 

edhe jamë rrëzuar  në fotele. Ne momentin kur ka ndodhur  ngjarja V. ka qendruar  prapa shpines 

se babait te vete. Mohon që  në polici  të ketë deklaruar se e ka sulmuar  V. duke pretenduar  se  

ka qenë një  keqkuptim apo keq interpretim ne deklaraten e dhene ne polici. 

 I  ftuar të deklarohet  si i demtuar  ka deklaruar se nuk i bashkangjitem ndjekjes penale 

dhe nuk parashtron  kërkese  pasurore  per demin. 

 

Dëshmitari  M. S. në seancë ka deklaruar se diten kritike  per  shkak të nje mos marrveshje 

rrethe disa qarshafeve  i demtuari  ka ngrite zerin  dhe ka bere rrëmij me  teshat  ne dhomë. Ka 

qene i acaruar  duke folur  zëshem  kur ka ardhur  ne sallon ne momentin qe V. ka ardhur  nga 

kati  lartë i është drejtuar  V.  me fjalet “qka po ma qon gjoksin larte” ne atë moment  unë kam 

nderhyrë duke hyrë ne mes  tyre  dhe e kam shty  babain  dhe i kam thene  leje djalin rehat. Nuk 

është e vertetë qe  V. ta kete kapur per fyti te demtuarin. 

 

I akuzuari në mbrojtjen e tij ka deklaruar se diten kritike kam degjuar  një zhurmë ne mes  

gjyshit  dhe babës. Kam shku  me parë se qka po ndodhë, gjyshi në  derë të hyrjes  se sallonit  

më është drejtuar  me fjalet  “qka po ma qet gjoksin jashtë” në atë moment  ka nderhyrë  babai  

e ka shty gjyshin dhe ai është ulur ne fotele. Përseri  gjyshi është quar ne kembë është drejtuar  

nga unë por  une jamë larguar nga aty, kam dal ne koridor  jam ule  ne shkalle pa marre asnjë 

veprim nuk është e vertetë te kem kap per  fyti dhe nuk e kuptoi  pse jam ketu, pasi që  vete i 

dëmtuari  në shqyrtim gjyqësor  u deklarua se  nuk e kam sulmuar  apo kap per  fyti siq  pretendon  

akuza. 

 

Nga provat e proceduara  në shqyrtimin gjyqësor,  gjykata  ka gjetur  se  në veprimet e të  

akuzuarit  nuk formohen elementet e veprës  penale  qe i vihen në barrë , nga deshmija e te 

demtuarit  S.  S. nuk u vertetua  se  i akuzuari  ta ketë sulmuar  te demtuarin  duke e kap per fyti 

të njejtin, per me tepër  i demtuari në shqyrtim gjyqsor ne drejtim të akuzuarit  u deklarua se nuk 

kerkon qe i njejti të denohet e as nuk ka kerkese pasurore  per demin, pasi qe  ka qenë  i biri i tij 

ketu  dëshmitari  M.  S. ai i cili e ka shtyer  diten kritike duke e rrëzuar  në fotele. 

 

Se i  akuzuari nuk ka marrë asnjë veprim  në drejtim të kryrjes se vepres penael te sulmit  

u provua edhe me degjimin e deshmitarit  M.  S.  i cili ne deshmin e tij provoi  se diten kritike 

ka ndodhur  një mos marrveshje  në mes të  dëmtuarit, dhe ketu  deshmitarit  M.  rrethe  disa 

qarqafeve por  nuk ka pasur  asnje veprim  të akuzuarit ndaj të dëmtuarit. Këtyre dëshmive  

gjykata  u beson në tersi  pasi qe  janë  në përputhje të plotë njera me tjetren.  

 



 Numri i lëndës: 2019:075034 
 Datë: 08.01.2020 
 Numri i dokumentit: 00750832 
 

3 (3)  

   
2
0
1
9
:0
7
5
0
3
5

 

I dëmtuari  dhe dëshmitari  u deklaruan se  nuk ka pas veprime  sulmuese nga  i akuzuari në 

drejtim të dëmtuarit  por diten kritike ka pasur  një shtyrje  qe  këtu dëshmitari  ia benë te 

demtuarit. Keto deshmi  përputhen ne tërsi edhe me mbrojtjen e te  akuzuarit  ku  thotë se ne 

momentin kur  kam hyre ne sallon  dhe gjyshi me është drejtuar  me fjalet “qka po ma qet gjoksin 

jashtë” ka nderhy babai  duke shtyer dhe ulur ne fotele ndërsa unë kam dal jashtë dhe jam larguar 

pa marr asnjë veprim të sulmit ndaj ti. 

 

Nga nje gjendje e tillë faktike gjykata ka gjetur se   nuk ka prova me te cilat vertetohet 

fajsia e te akuzuarit  per  çka edhe  të njejtin e ka liruar nga akuza në përputhje me nenin 364 

par.1 pika 1.3 të KPP-së. 

 

 

Vendimi mbi shpenzimet e procedurës u muarrë nē kuptim tē nenit 454 par. 1 të KPP. 

 

 

GJYKATA THEMELORE PRIZREN – DEGA NË SUHAREKË 

Departamenti i përgjithshëm 

P.nr. 48/19 të dt. 30.12.2019 

 

 

Sek. Juridike                  G j y q t a r i  

F. Kabashi                             Robert Tunaj 

 

 

UDHËZIME JURIDIKE: 

 Kundër këtij aktgjykimi palët kanë të drejtë  ankese  në Gjykaten  e Apelit në Prishtinë, 

në afat prej 15 ditesh , llogaritur nga dita e pranimit të tij ankesa  dorëzohet përmes  kësaj gjykate, 

në kopje të mjaftushme per palët dhe gjykatën. 


